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Doświadczenie
Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy
inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.
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Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu
Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako
pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru
Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i
Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się
prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków
dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia
prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i
udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek
uczestnictwa.
W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii
specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego. Z ramienia
kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania
towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także
funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami
administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania
zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu
kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup
kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy
inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji
wewnętrznych.
Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z
wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i
funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym
ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

KRWLEGAL REKOMENDOWANA W RANKINGU „RZECZPOSPOLITA”

